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VERZONDEN

5 SEPTEMBER 2018

BIJLAGE(N):
div.

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
griffie/mt

UW CONTACT:
M. Timmerman

Ondenruerp: Vergadering

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie, die plaatsvindt

op d¡nsdag 25 september 2018 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis. Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

van de commissie,

\o
M.L
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20.15 uur

19.30 uur

Bespreken van de brief van 12 juni 20'tB van het college aan de
qemeenteraad over de locatie De Bonte Klaver.

Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter

Vaststellen van een zienswijze op het werkplan 2019 en de
begroting 2019 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Bespreken stand van zaken fusieproces (vast agendapunt).
Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet

qeaqendeerde onderwerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 juli 2018.
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk twee

dagen tevoren indienen bij de griffìer.

Vaststellen van de agenda
Opening
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Agenda-

punt

Gepland Onderwerp

ln het geval er insprekers zijn bij een agendapunt wordt bij de vaststelling van de
agenda bepaald of de volgorde van de agendapunten hiervoor wordt gewijzigd.

Zijn de stukken technisch onduidelijk om tot een standpunt te komen?
Dan graag uw vragen bij vóorkeur zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
dinsdag l8 september 2018, 12.00 uur indienen bij de griffier via
g riffier@beemster. net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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21.00 uur

Sluiting
Rondvraaq (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan
de bouw van een boostergemaal op het perceel Middenweg
1 90b.

Vraqen aan de portefeuillehouder A. Zeeman

Voorstel om in te stemmen met de maatregelen voor de
harmonisatie peuteropvang 2019 en het vaststellen van de
bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente
Beemster 2019.

Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
GGD Zaanstreek-Waterland.

Voorstel tot het verhogen van het subsidieplafond 2018.
Vraqen aan de oortefeuillehouder J.R.P.L. Dinqs

Voorsteltot het vaststellen van de eerste tussenrapportage /
beqrotinqsbiistellinq 201 8.

Vaststellen van een zienswijze op de begroting 2019 van de
Vervoerregio Amsterdam en instemmen met deelname aan de
coöperatieve vereniging N DOV-DOVA.
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